Estado do Amazonas
Município de Manicoré
Câmara Municipal de Manicoré

ATA DA 79ª SESSÃO ORDINÁRIA
3ª SESSÃO LEGISLATIVA - LEGISLATURA DE
2013 A 2016
PRESIDENTE: ROBERVAL EDGAR MEDEIROS NEVES
Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de Dezembro de 2015 (dois mil e quinze), nesta
cidade de Manicoré – AM, no Prédio Próprio do Poder Legislativo Municipal,
Governador José Lindoso, na Sala das Sessões, Plenário Ver. Prof. Emanuel Colares
Duarte, às 08h00, O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros Neves, fez a chamada
dos Senhores Vereadores, estando presente até o momento o Vereador: Nara Nídia
Bentes da Silva e Manuel Sebastião Pimentel de Medeiros. Ás 08:15 foi feita a 2ª
chamada dos Senhores vereadores. O Sr. Presidente: Roberval Edgar Medeiros
Neves, 1º Secretario: Helton Rodrigues Paes, 2º Secretario: Denilto Silva dos Santos e
demais Vereadores: Emir Pedraça de França, Eldamiro das Neves Gomes, Luzinei dos
Santos Delgado, Nara Nídia Bentes da Silva, Markson Machado Barbosa, Manuel
Sebastião Pimentel de Medeiros e Zulândio Evaristo da Cunha Galdino. Com suas
faltas justificadas: Anderson Ferreira de Oliveira, Mario Ruy Lacerda de Freitas Junior
e Michel David Pinto Breves. A seguir o Senhor Presidente, invocando o nome de Deus
registra o número legal e de acordo com o que dispõe os artigos 130 caput e 131, § 1º,
do Regimento Interno da Casa em vigor, declara aberta a presente Sessão Ordinária.
Pequeno Expediente: Leitura dos expedientes. Expedientes: recebidos e
expedidos. Recebidos: Of. Nº 096/2015/SEMAD. Expedidos: Of. Nº 569, 584 e
593/2015/GP. Pauta da Ordem do Dia: Não houve. Matérias entregues a secretaria:
Não houve. Grande Expediente: foi inscrito apenas o vereador Uca Galdino: uso da
palavra: 1º Orador: Zulândio Evaristo da Cunha Galdino cumprimenta o Sr. Presidente
colegas vereadores e todo público presente; fala que recebeu o relatório da UBS fluvial
que esteve na parte de baixo do nosso Município no período de 01 a 11 de Dezembro,
atendendo as comunidades e passa a ler o referido relatório; diz que o relatório foi feito
por profissionais que fizeram a viagem; diz que o atendimento foram feito por um
Médico, um auxiliar de saúde bucal, um dentista, um enfermeiro, um técnico de
enfermagem, um vacinador, um gerente fluvial, um auxiliar de maquinas, um
cozinheiro, serviços gerais e um Miscroscopsta; estiveram também fonodiologa e um
assistente social; diz que entre esses atendimento foram feitos 1.583 atendimentos, em
alguns lugares como por exemplo Cachoeirinha, foram feitos 55 consultas Medicas, 21
preventivos, 24 consulta de enfermagem, 61 vacina, 35 atendimento de dentista, três
visitas domiciliares, 40 escovação, 01 pré-natal e uma palestra ao público; com outras
comunidades em outros pólos dando o total de 1.583 atendimentos feitos pela UBS;
parabeniza a equipe de saúde; em aparte Ver. Luzinei cumprimenta a todos, diz que
ouvindo a palavra do Sr. José Ivan ontem durante a tribuna livre; que a população
ribeirinha, não é uma população de 20 a 30 anos atrás, em que as pessoas naquela
época por falta de instrução não tinha o cuidado com a saúde e dentição; vimos que o
número de escovação é muito maior do que a extração, por que quando a pessoa esta
com uma dentição sadia o médico não há nada a fazer, apenas uma escovação ou
aplicação de flúor; orador agradece o aparte e incorpora seu pronunciamento, em
aparte Ver. Sabá Medeiros que cumprimenta a todos; pede para o orador fazer a leitura
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do atendimento feito em Cachoeirinha; fala que o próprio eleitor da comunidade faz
com que os políticos entre em atritos; diz que ouviu dias atrás o Ver. Kdé dizer que na
comunidade de Repartimento não teve aula por que não teve combustível; diz que sem
energia o aparelho não funciona, mas naquele dia o aparelho funcionou; diz que foi até
o Repartimento e chagando na comunidade observou que não era verdadeira as
afirmações; diz que seria muito bom antes de fazer qualquer afirmativas saber as
informações corretas; espera que os atendimentos das UBS, continue, parabeniza o
orador pelo seu pronunciamento de apresentar esse relatório; orador agradece o aparte
e incorpora seu pronunciamento, espera que a UBS continue esses atendimentos,
deseja a todos um feliz natal, era o que tinha para o momento agradece e finaliza.
Matérias a serem votadas no Grande Expediente: Não houve. Ordem do Dia. Não
houve; Questão de ordem vereador Sabá pede que a ata da sessão do dia 21 de
Dezembro, que foi pedido pelo Ver. Denilto, que seja inscrito na integra, pede também
copia da ata e a gravação de vídeo e áudio de forma urgente; Questão de ordem Ver.
Kdé pede também a copia da ata do dia 21 de Dezembro e a gravação de vídeo e
áudio. Considerações Finais: Não Houve. Não havendo mais nada a tratar, o senhor
Presidente da Mesa Diretora da Câmara, deu por encerrada a presente Sessão e
convidou os senhores vereadores para a próxima Sessão Ordinária no horário
regimental. Eu Helton Rodrigues Paes, 1º Secretário da Mesa Diretora lavrei a presente
Ata. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Manicoré, Plenário Ver. Prof. Emanuel
Colares Duarte, em 22 de Dezembro de 2015.

Av. Santos Dumont, nº 633 – Bairro: Auxiliadora – Fone/Fax: 385-1440/1515/1500
CNPJ – 14.179.972/0001-08 – CEP: 69.280-000
E-mail: camara.municipalmre@hotmail.com
Site Oficial – www.manicore.am.leg.br

Manicoré - Amazonas

